
При nloioTOBui тестових завдань иод придшяти увагу визначешй форм! 

зшш'гаши. Бажано забезпечити ix в1дпов1а1йсть стаидар!^ тестувания, найбшьш 

розповсюджен! серед яких с IMSQTI. Даний стандарт визначае вимоги до тестового 

Maiepiany, сцснар1ю тестувания, презентацп результат1в тестувания. Так, 

наприклад, класи'ше закрите запитання з вибором правильно! В1ДП0В1Д1 в 1MSQTI 

розбивасться на:

1) Standart Trae/False (Text) -  виб1р is двох в£ф1ант1в в{днов1дк так/Hi 

(текст);

2) Standart Multiple Choice (Text)- альтернативний виб1р (текст);

3) Standart Multiple Choice (Images) -  альтернативний виб1р (зображсния).

В умовах лекц1йного курсу дисцинл11ш «Гехноло1ш i орган1зац!я 

6yAiBHHUTBa» iipiopHTeTHMMH е перший i другий вар1анти. При ощиюванн! 

результата тестувания € секс враховувати не ттльки правилып ei/uioeiAi, а й 

частково нравильн!.

Отже, проведения brief-тестування п1двищус йятерес у студен-пв до 

дисципл1ни, дае ЗМ017 викладачу оц1нити роботу студештв i визначити погано 

засвоошй ними матер1ал.

2.5. Лркологш lulcbKoro середовища
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ЕФ ЕКТИ ВШ СТЬ ДУХОВНО-ЕНЕРГЕТИ Ч1ЮК О СНОВИ РОЗВИТКУ

1РЛАНД11

Значн! досягнешм 1рландськоГ республ1ки в со1(1альн1й сфер1 значною м!рою 

обумовлен1 наявн1ст10 та ефективним фуншионуванням духовно-енерх'етично! 

ОСНОВИ, що формувалась на протяз1 стол1ть боротьби за свою iACHTH4nicTb та 

самодостатн1С'1ъ uiet миролюбие!, але волелюбно! та неноступливо! у в1дстоюванн1 
сво'Ш пдност! Hauii.

Займаючи в1докремлену eifl коитанентально! Свропи позиц1ю, завдяки 

o c rp iB iio M y  розта1иуваннк> !! територ!!, 1рланд1я змушена була дбати про розвиток 

морських та noBiTpHHHX сполучень з зовн1шн1м св1том i в той же час розвивати 

транспортну мережу на свос! територ!!, чого Англ1я не nocnimana робити. Це 

рельефно просгожуеться при сп1всгавленн1 розгалужено! мереж! ме1ропол1тену у 

npoB iH ui! Англй! - Белфаст!, що знаходиться на тому ж остров! i в!дсутн1стю if  у 

столищ 1рланд11 Дубл1н1.
В|дстоювати свою нащональну незалежн1сть, самодостатн1сть культури, 

етн1чних i особливо духовних надбань, республ1щ доводилось в  збросю в руках
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дуже довго i лише в 1929 рощ був визначений i'l статус. 3 цього часу починасться 

стр1мкий розвиток самоепйно! держави, що перетворилась на економ1чпо 

розвинений opraiii.iM  з упорядкованою сошальною 1нфраструктурою, з високим 

piBHCM життя.

Причиною такого прогресу стала ефективно функцюнуюча могутня система 

духовно-сакральних цшностей на чол1 з духовними л1дерами. Ця енергетична 

основа об’еднала i зм1циила нацйо.Особливо важливу роль в духовно- 

енергетичн!й складов1Й виконують дольмени i монастир!, в яких духовно розвинеш 

люди, майже пост1йно пребували i пребувають в молитовному craiii, медитацп. 

Наприклад монастир на остров! Скеял1нг-Майкл (Skelling Michael) в графств) Kcppi 

(Kerry) i комплекс споруджень епохи нсол1ту в графств! Mir (Meath): Ньюгрейндж 

(Newgrange), Даут (Dowth) та Иоут (Knowth).

Древн!й монастир Скелл1нг-Майкл, заснований в 7 стол1гп. Протягом 600 
ромв ocTpiB  був центром В1д л ю д н ш 1ь к о г о  життя для {рландських християпських 

ченщв. Вони жи)1и тут в кам'яних келЫх, складених уздовж всртекалышх скель, в 

130ля1иТ в1д зовншнього CBiTy. Скелл1Н1- Майкл - дивний зразок рел1пйного 

поселения, що св1домо побудованого у важкодостутюму Micni i 1деально 

збсрсглося завдяки в1Дпов1дному кл1мату i довиллю. Спартансью умови монастиря 

11пострують аскетичний образ життя, як! вели рани! християни 1рландп.

Неол!тичний комплекс Ноут розтагаований па величезному природаюму iop6i, 

споруда якого зроблена б!льш т ж  з 100 масивних, кам’яних глиб, бшыи1сть з яких 

важать не менше тонии. Кам'ян! глиби встановлен! по колу, а дах uiei споруди 

представлений у вигляд! великого горба. Недалеко в!д головноУ споруди 

розта1ПОвано ще 18 курган!в поменше.

Дуже схожий на нього Ньюгрейндж. Р!зниця лише в тому, Ньюгрейндж не не 

комплекс, як Ноут, а одна споруда. Його висота близько 11 м, д!амеф близько 80 
м.()соблив1стю uiei’ будови е те, що усередиш тако! величезноТ споруди знаходиться 

крих1тне прим1шенпя, яке разом з вхшгам коридором, е хрестопод!бною формою. 

У цих дольменах, спец1альних кам'яних спорудах, де ментально розвинеш 

нрсдставники людських рас, що 1снували ран1ше, вирушали до в1чно1 медитацп, 

свщомо себе законссрвувавши. Метою ж самопожертвування ф1зичним т!лом, було 

збережения i передача накопичених людством знапь, майбутн!м поколшиям людей.

Дбайливе в1д1юше1шя 1рландщв до свос! духовноТ, ети!чно-ку№турно1 та 

природаюГ спад|циии було продемонстровано при створеню !ригащйно- 

транспорт1Ю1 системи, що не тшьки збереглась допин!, а й поступово нарощуеться 

для використання в туристично! галуз!, яка дас вагом! прибутки. Позитивний досв!д 

ефсктивного функц10иування духов1Ю1 основи 1рландськоТ республ!ки доцй)ьно 

використати i в УкраТш, що мае величезний духовний потенщал.
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